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ACTA N.º 18/2009 
 
         ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE, 
         REALIZADA NO DIA 4 DE MAIO DE 2009: 
 
Aos quatro dias do mês de Maio do ano dois mil e nove, nesta cidade de Peniche e Sala 

de Sessões dos Paços do Município, estando presentes os Excelentíssimos Senhores António 
José Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente, 
Jorge Serafim Silva Abrantes, Jorge Manuel Rosendo Gonçalves, Joaquim Raul Gregório Farto, 
Francisco Manuel Pinto da França Salvador e Paulo Jorge Leal Rodrigues, Vereadores, reuniu, 
ordinariamente, a Câmara Municipal de Peniche. 

A reunião foi aberta, pelo Senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta e cinco 
minutos. 

A Câmara passou a apreciar os assuntos a seguir indicados, tendo as deliberações, quando 
não sejam indicados outro resultado e forma de votação, sido tomadas por unanimidade e 
votação nominal. 

 
PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO 

 
No período reservado à audição do público, intervieram: 
 
- Carlos Tiago, que comunicou que, no passado fim-de-semana, algumas ruas do centro 

da cidade de Peniche estavam sujas com lixo e roupas usadas. Pediu também que a Câmara e as 
Juntas de Freguesia revissem o conteúdo das placas de sinalização e informação antes de as 
colocarem, porque algumas apresentam erros gramaticais. 

O Director do DEA deu uma informação circunstanciada sobre as medidas de limpeza 
urbana implementadas durante os fins-de-semana. Salientou que os problemas não derivavam da 
ineficiência do sistema de recolha de resíduos utilizado, mas sim dos comportamentos das 
pessoas. Propôs que fosse feita uma acção de sensibilização junto dos moradores das ruas 
citadas, para a mudança dos seus comportamentos. 

O Senhor Presidente deu uma informação sobre os investimentos previstos realizar no 
corrente ano, na área da higiene e limpeza urbana, particularizando as ilhas ecológicas e reforço 
dos ecopontos. 

O Senhor Vice-Presidente disse que o problema provavelmente se tinha agravado por ter 
havido um feriado (1.º de Maio) agregado ao fim de semana e referiu também os investimentos 
efectuados na aquisição de viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos, nomeadamente as 
dirigidas à recolha dentro da cidade. 

O Senhor Presidente disse que iria oficiar as Juntas de Freguesia no sentido de darem a 
conhecer o conteúdo das placas de sinalização e de informação. 

 
- Raul Correia, que comparou os prazos de resposta dos serviços municipais aos diversos 

trâmites do processo de licenciamento da sua moradia, com o prazo de concretização do pedido 
de junção da nova ficha técnica ao referido processo, evidenciando que tais prazos tinham sido 
muito dilatados em relação ao último prazo focado. 

O Senhor Presidente disse que, na sua intervenção, o Senhor Raul Correia evidenciava 
que tinha havido tratamento de excepção e diferença processual, acrescentando que se iria tentar 
perceber o porquê da demora dos trâmites mencionados. 

Frisou que, sobre este processo, tudo o que a Câmara Municipal poderia fazer tinha-o 
feito. 
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A Chefe da Divisão Administrativa deu uma informação pormenorizada sobre o processo 
de contra-ordenação instaurado em relação a este assunto e sobre a sua remessa ao Ministério 
Público, tendo também lido o parecer emitido sobre a apresentação de nova ficha técnica. 

O Senhor Vereador Francisco Salvador disse que o depósito da ficha técnica da obra nos 
serviços competentes da Autarquia servia para garantir que as fichas técnicas na posse do 
promotor imobiliário e do comprador eram iguais. 

Acrescentou que não fazia sentido mudar a ficha técnica depois de celebrada a escritura 
de compra e venda do imóvel. 

O Director do DPGU disse que tinham sido feitas acusações aos serviços, que a Câmara 
tinha decidido fazer uma análise pelo Dr. Mário de Carvalho sobre a forma como o DPGU 
encaminhou os processos de Raul Correio, Francisco Alexandre e Luís Chagas e que até à data 
ainda não tinha sido iniciado. Por isso, iria pedir a suspensão das suas funções na área de 
apreciação de processos, até o referido inquérito estar concluído. 

O Senhor Presidente reiterou a sua confiança nos serviços de urbanismo, que 
corresponderam sempre às solicitações que lhe tinham sido feitas. Acrescentou que não iria 
aceitar o pedido de suspensão de funções do Director do DPGU, uma vez que o que 
objectivamente estava em causa era alguém que tinha acompanhado a construção e que estas 
actuações deveriam ser dirimidas em Tribunal. 

O Senhor Vice-Presidente disse que achava que estes casos deveriam ser dirimidos em 
Tribunal e reiterou também toda a confiança no Directos do DPGU. 

Voltou a afirmar que estes processos deveriam de servir de exemplo para o futuro e que 
deveriam ser defendidos com serenidade, determinação e respeito por todos. 

 
- José Souzinha, que pediu informação sobre o parecer jurídico emitido sobre o Art’Café. 

Voltou a queixar-se do barulho produzido pelo referido estabelecimento durante as madrugadas 
dos fins-de-semana e vésperas de feriados. 

O Senhor Presidente disse que todos os requerimentos para espectáculos de karaoke 
tinham sido indeferidos e que iria solicitar a fiscalização das forças policiais. Informou que o 
parecer jurídico já tinha sido emitido, mas que a sua conclusão suscitava algumas dúvidas que 
tinham de ser esclarecidas. 

 
- Marcolino dos Santos Correia, que referiu que já tinham sido atendidas pessoas que se 

tinham inscrito posteriormente a si. Esclareceu o conteúdo da sua intervenção na reunião de 19 
de Janeiro último, face ao que constava na respectiva acta e solicitou que lhe fosse dado 
conhecimento do parecer jurídico solicitado sobre o seu caso. Referiu ainda o desaparecimento 
do seu processo e do processo de Joaquim Ramos. 

O Senhor Presidente pediu desculpa pela alteração da ordem do atendimento e disse que, 
relativamente à construção de um muro entre a propriedade do Senhor Marcolino Correia e a do 
seu vizinho, a Câmara tinha mandado fechar um portão. Acrescentou que os serviços municipais 
iriam fazer todos os esforços para encontrar os processos desaparecidos. 

O Senhor Vice-Presidente disse que o muro confinante com a Escola, que o Senhor 
Marcolino Correia tinha afirmado que estava danificado, já tinha sido reparado, que o vão do 
portão, indevidamente construído, tinha sido tapado. Face à negação do Sr. Marcolino Correia de 
que o muro confinante com a Escola ainda estava por reparar, o Senhor Vice-Presidente solicitou 
ao Presidente da Junta de Freguesia respectiva que fosse confirmar esse facto, tendo o mesmo, 
no final da presente reunião, comunicado que só estavam dois arames soltos da rede divisória. 

O Senhor Presidente disse que iria solicitar celeridade na emissão do parecer jurídico. 
O Senhor Marcolino Correia voltou a afirmar que o muro confinante com a via pública 

não poderia ser aprovado, uma vez que uma faixa de 5,92 m era propriedade sua. 
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O Director do DPGU disse que o que tinha entendido era que o muro construído por 

Joaquim Ramos ocupava 5,92 m da propriedade do Senhor Marcolino Correia. Acrescentou que 
se iria reconstruir o processo para ser novamente analisado. 

Por último, marcou uma reunião com o Senhor Marcolino Correia para o próximo dia 12 
de Maio, pelas 14 horas. 

 
- Justina Alexandre, que, relativamente ao seu processo, perguntou se as participações 

para o INCI e Ordem dos Engenheiros já tinham seguido. 
A Chefe da Divisão Administrativa confirmou que tais participações tinham sido 

enviadas em 30 de Abril último. 
 
- Américo Rapaz, que perguntou quais as condicionantes que tinha de satisfazer para a 

Câmara emitir uma certidão de destaque. 
O Director do DPGU disse que pensava que não havia nenhuma condicionante que 

impedisse a passagem na referida certidão. 
O Senhor Américo Rapaz disse que lhe tinham comunicado que era necessário entregar 

um termo de compromisso e que já tinha entregue tal documento. 
O Director do DPGU disse que, uma vez entregue o termo de compromisso, não era 

necessário entregar mais nada.  
 
- Virtuosa Domingos Leal, que apresentou um problema de águas pluviais na sua casa, 

assim como pediu a resolução da dificuldade de transitar na serventia de acesso ao quintal, por lá 
se encontrar entulho depositado. Solicitou ainda esclarecimento sobre o avultado valor do recibo 
de consumo de água.  

O Senhor Presidente prestou esclarecimentos sobre os problemas apresentados e o Senhor 
Vereador Jorge Abrantes aconselhou a D. Virtuosa a dirigir-se aos SMAS, para esclareer o valor 
do recibo do consumo de água. 

 
PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
No período Antes da Ordem do Dia, usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: 
 
Senhor Vereador Jorge Gonçalves: 
Disse que a junção de nova ficha técnica ao processo de Raul Correia lhe deixava muitas 

dúvidas, uma vez que, segundo a lei, a entrega da referida ficha correspondia ao termo da obra. 
Interrogou-se sobre a legitimidade de quem tinha entregue a nova ficha, se a teria para o fazer, 
uma vez que o processo estava em nome de Raul Correia. Por isso tinha muitas dúvidas na 
legalidade do acto de aceitação da nova ficha técnica e da sua junção ao processo, uma vez que 
chagava à conclusão de que este acto estava fora de timing, por a escritura de compra e venda já 
ter sido realizada. 

 
Senhor Vereador Francisco Salvador: 
Sugeriu que fosse pedido um parecer à IGAL sobre este assunto. 
 
Senhor Presidente da Câmara: 
Disse que se iria apurar se quem entregou a nova ficha técnica teria legitimidade para o 

fazer e que iria ser pedido um parecer à consultora jurídica para a área do urbanismo 
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Senhor Vereador Paulo Rodrigues: 
Apresentou a declaração, que leu: 
“A propósito da intervenção efectuada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Nossa 

Senhora de Ajuda e Deputado Municipal eleito nas listas da CDU, Senhor Henrique Bertino na 
sessão da Assembleia Municipal, do passado dia 30 de Abril, e mais concretamente sobre as 
acusações por si proferidas relativamente aos Vereadores, nomeadamente os do PSD, de não 
terem uma postura de colaboração para com o Presidente da Câmara Municipal no sentido de o 
auxiliarem na prossecução do objectivo maior, isto é o desenvolvimento do concelho de Peniche, 
vêm os Vereadores do Partido Social Democrata solicitar ao Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Peniche que indique em que processo ou processos é que os referidos Vereadores 
tomaram posições contrárias ao bom desenvolvimento do Nosso Concelho, em que processo ou 
processos os Vereadores do PSD votaram decisões em dissonância com o proposto pela Câmara 
Municipal e em que situações de interesse concelhio é que os Vereadores se recusaram a estar 
presentes. 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata recusam e refutam totalmente as 
acusações gratuitas e totalmente falsas proferidas pelo citado eleito pela CDU, deixando bem 
claro que desde a primeira hora se manifestaram disponíveis para trabalhar com a acção sempre 
com um sentido positivo e colaboracionista para com as linhas de orientação indicadas pelo 
Município. 

Peniche, 4 de Maio de 2009. 
Os Vereadores do PSD.” 
Sobre a intervenção de Marcolino Correia, perguntou se o muro a que correspondia o 

processo n.º 492/07, de Joaquim Ramos, estava licenciado ou não e se, não estando licenciado, 
era para demolir ou não. 

O Senhor Presidente respondeu que o Director do DPGU iria reconstituir o processo e 
posteriormente analisá-lo, para poder responder às perguntas formuladas. 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
ACTAS DE REUNIÕES ANTERIORES: 

 
Foi presente e assinada a acta da reunião camarária realizada no dia 27 de Abril último, 

tendo sido previamente distribuídas fotocópias pelos Senhores Vereadores. 
 

BALANCETES: 
 
Foi presente o balancete do fundo da tesouraria da Câmara Municipal do dia 30 de Abril 

último, tendo a Câmara verificado e aprovado os saldos de, respectivamente: 
Câmara Municipal (de operações orçamentais): 544.369,06 € (quinhentos e quarenta e 

quatro mil trezentos e sessenta e nove euros e seis cêntimos). 
Câmara Municipal (de operações não orçamentais): 220.780,66 € (duzentos e vinte mil 

setecentos e oitenta euros e sessenta e seis cêntimos). 
 

CORRESPONDÊNCIA: 
 
Foi presente e apreciada a seguinte correspondência: 
 
* Carta, datada de 30 de Abril de 2009, do Centro Social do Pessoal da Câmara 

Municipal de Peniche, solicitando a atribuição de um subsídio, destinado ao pagamento de 
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despesas efectuadas com o fornecimento das seguintes refeições na cantina daquele Centro 
Social: 

- Coffee-break/GPS “Formação Profissional Interlocutores”; 
- Beberete “VI Open Internacional de Taekwon-do”; 
- Almoços “Estágio de Canoagem C.C. Oeste”; 
- Coffee-break/GPS “Formação da Equipa de Projectos”; 
- Almoços/GPS “Formação da Equipa de Projectos”; 
- Almoço “10TH Internacional Coastal Symposium”; 
- Jantar “Comemorações do Centenário da Associação A Serrana”; 
- Beberete “Comemorações do 25 de Abril”; 
- Beberete “Sessão Solene do 25 de Abril”; 
- Beberete “Orquestra Geração”; 
- Refeições “Vigilantes Feira Mensal”. 
- Deliberado conceder ao Centro Social do Pessoal da Câmara Municipal de Peniche um 

subsídio extraordinário, no valor de 4.619,55 €. (P.º 40/09/01) 
 
* Carta, datada de 8 de Abril de 2009, da Associação de Cultura e Recreio “D. Inês de 

Castro”, solicitando a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar nas despesas a 
efectuar com a realização de um torneio de sueca, no próximo dia 17 de Maio. 

- Deliberado conceder à Associação de Cultura e Recreio “D. Inês de Castro” um 
subsídio, no valor de 340,00 €. (P.º 17) 

 
* E-mail, datado de 23 de Abril de 2009, da Senhora Marina Correia, solicitando a 

cedência de espaço na Praça Jacob Rodrigues para a colocação da casa do Pirilampo Mágico. 
- Deliberado autorizar. (P.º 17) 
 
* Carta n.º Log-130A, datada de 20 de Abril de 2009, da secção de logística da Polícia de 

Segurança Pública, solicitando autorização para a realização de um passeio de cicloturismo, nos 
próximos dias 4 e 5 de Junho, no âmbito das comemorações do 135.º aniversário do Comando 
Distrital de Leiria - “Pedalar pela Segurança”. 

- Deliberado autorizar. (P.º 7) 
 
* Carta n.º 249, datada de 16 de Abril de 2009, da Fundação Inatel, informando da sua 

reorganização estrutural e da passagem de delegações para agências, sendo a de Leiria 
actualmente encabeçada pelo Senhor Francisco Carapinha como Director. 

- Tomado conhecimento e deliberado felicitar o novo director e reconhecer a atitude 
cooperante do anterior delegado. (P.º 37) 

 
* Informação, datada de 13 de Abril de 2009, do Serviço Municipal de Protecção Civil, 

dando parecer relativamente à recuperação de uma viatura VRCI dos Bombeiros de Peniche. 
- Deliberado assumir a responsabilidade pelo pagamento de 50% dos encargos resultantes 

da recuperação de viatura VRCI da Associação dos Bombeiros Voluntários de Peniche, até ao 
limite de 8.150,00 €, a processar à medida das disponibilidades financeiras do Município e após 
a apresentação dos documentos comprovativos da despesa. (P.º SMPC) 

 
A Câmara tomou ainda conhecimento da seguinte correspondência e expediente: 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE * Acta da reunião de 04.05.2009 * Livro 100 * Fl.172 

* E-mail, datado de 23 de Abril de 2009, da Leader Oeste, dando conhecimento do 
reconhecimento pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas das sub-
regiões para a produção dos vinhos com indicação geográfica “Lisboa” (IG “Lisboa”). (P.º 17) 

 
* Ofício n.º 2564/NRFE/2009, datado 21 de Abril de 2009, da Autoridade Nacional de 

Protecção Civil, dando conhecimento da homologação da selecção das candidaturas referentes à 
Equipa de Intervenção Permanente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Peniche. (P.º 16/01) 

 
* Ofício n.º 983/2009, datado de 20 de Abril de 2009, do Gabinete do Secretário de 

Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, dando conhecimento da homologação da lista 
das Equipas de Sapadores Florestais tendo sido atribuída uma equipa a esta Autarquia. (P.º 16/01) 

 
PESSOAL: 

 
* Foi presente lista nominal dos trabalhadores contratados em regime de contrato 

emprego inserção, contrato de prestação de serviços, contrato de trabalho e estágios profissionais 
ao serviço em Abril de 2009. 

- Tomado conhecimento. (31/02) 
 

APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO: 
 
* Na sequência de diversos pedidos que foram apresentados, a Câmara deliberou ceder os 

materiais que a seguir se indicam às seguintes Freguesias: 
 
Freguesia de Serra d’El-Rei: 
- 2 raquetes de sinalização, no valor estimado de 25,00 €; 
Freguesia de Ajuda: 
- Tintas e madeiras, para recuperação do fogo n.º 31 do Bairro do Calvário, de que é 

arrendatário o Senhor António José Catarino Costa, no valor estimado de 508,96 €; 
Freguesia de Conceição: 
- 27 m2 de Lajeta 60/40, 5 sacos de cimento e 2 m3 de areia, para colocação junto à Vila 

Duarte, na Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, no valor estimado 374,40 €. 
 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS: 
 
* Acompanhado do parecer da Junta de Freguesia de São Pedro, foi presente, para efeitos 

de visto, um pedido de horário de funcionamento, das 10.00 às 4.00 horas, para o 
estabelecimento de bebidas, denominado “Johnny Bar”, sito na Rua Vasco da Gama, n.º 123, em 
Peniche, de que é proprietário o Senhor João António da Silva Correia. 

- Deliberado indagar junto da PSP e dos serviços municipais se existem reclamações 
sobre o horário de funcionamento do estabelecimento. 

 
PATRIMÓNIO: 

 
Habitação social: 
 
 * Foi presente uma informação, datada de 24 de Abril de 2009, da técnica superior de 
serviço social, apresentando uma proposta de atribuição do fogo n.º 99, do Bairro do Calvário, 
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em Peniche, ao Senhor Octávio Fernandes Silva. 
 - Deliberado atribuir o fogo, conforme proposto. 
 
 * Informação, datada de 7 de Abril de 2009, da técnica superior de serviço social, dando 
parecer favorável ao pedido efectuado pela Senhora Fernanda Maria Elias Timóteo para 
reapreciação do valor da renda, correspondente ao fogo sito no Bairro Fernão de Magalhães, Rua 
Pedro Cervantes Figueira, bloco 7, R/c, Dt.º, em Peniche, em virtude de se ter verificado uma 
alteração nos seus rendimentos. 
 - Deliberado fixar a renda, conforme proposto, em 22,50 €. 

 
* Informação, datada de 7 de Abril de 2009, da técnica superior de serviço social, dando 

parecer favorável ao pedido efectuado pelo Senhor João Manuel Balau Esgaio para reapreciação 
do valor da renda, correspondente ao fogo sito no Edifício Coosofi, letra “F”, 2.º Esq.º, em 
Peniche, em virtude de se ter verificado uma alteração nos seus rendimentos. 
 - Deliberado fixar a renda, conforme proposto, em 22,50 €. 

 
* Informação, datada de 20 de Abril de 2009, da técnica superior de serviço social, dando 

parecer favorável ao pedido de permuta efectuado pela Senhora Colmira Meca de Castro e 
propondo a atribuição do fogo sito no Bairro Valverde, Rua Luís de Camões, n.º 8, 1.º Dt.º, em 
Peniche. 

- Deliberado atribuir o fogo, conforme proposto. 
 
* Informação, datada de 22 de Abril de 2009, da técnica superior de serviço social, dando 

parecer favorável ao pedido de permuta efectuado pelos familiares do Senhor Jorge Manuel Silva 
Santos, em virtude do fogo onde reside se encontrar degradado, e propondo a atribuição do fogo 
sito no Edifício Coosofi, letra C, R/c F.te, em Peniche. 

- Deliberado atribuir o fogo, conforme proposto. 
 

Mudança de titularidade de terrenos: 
 

* Foi presente uma informação do Notariado Privativo, datada de 31 de Março de 2009, 
propondo que seja celebrada escritura de compra e venda e que seja atribuído um preço 
simbólico na regularização das áreas da cedência de uma parcela de terreno ao Município, 
destinada a equipamento, efectuada na sequência da alteração ao loteamento de que é titular o 
Senhor Jorge Manuel Santos Afonso. 

- Considerando a deliberação de 6 de Outubro de 2008, deliberado alienar a parcela de 
terreno pelo preço de 5,00 €. 
 
CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO: 

 
* Foi presente, para efeitos de aprovação, a minuta do Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo a celebrar com o Grupo Desportivo Atouguiense para construção 
de um campo de relva sintética. 

- Deliberado aprovar o texto do contrato-programa a celebrar. 
 

PROJECTO DE ESPAÇOS EXTERIORES DA ESCOLA EB1 N.º 4, EM PENICHE: 
 

* Foi presente a informação n.º 18, datada de 27 de Abril de 2009, da DASU, remetendo 
o estudo prévio elaborado para os espaços exteriores da Escola EB1, n.º 4 do Alemão, sita em 
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Peniche. 
- Deliberado aprovar. 

 
PROJECTO DE ESPAÇOS EXTERIORES DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DA COLÓNIA 
BALNEAR, EM PENICHE: 

 
* Foi presente a informação n.º 19, datada de 27 de Abril de 2009, da DASU, remetendo 

o estudo prévio elaborado para os espaços exteriores do Jardim-de-infância da Colónia Balnear, 
sito em Peniche. 

- Deliberado aprovar. 
 

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PENICHE: 
 
* Foi presente uma informação da DEPPC, datada de 29 de Abril de 2009, apresentando 

alterações ao projecto referido em epígrafe, no que se refere ao muro e respectivo vão de portão 
pertencentes à zona sul de protecção ao cemitério. 

- Deliberado aprovar. 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA EMPREITADA “REMODELAÇÃO DO 
CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTE”: 

 
* Foi presente uma informação da DPOI, datada de 4 de Maio de 2009, propondo a 

abertura de concurso público para a execução da empreitada referida em epígrafe. 
 - Deliberado: 

1.º- Aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos e os projectos que 
constituem as peças concursais da empreitada. 

2.º- Autorizar a realização de concurso público, nos termos previstos no Código dos 
Contratos Públicos, fixando-se a base do concurso em 300.000,00 €, a acrescer de IVA. 

3.º- Designar para constituírem o júri do concurso: Como elementos efectivos os 
Senhores Vice-Presidente da Câmara Municipal, que presidirá, Eng.º Francisco Silva, que 
substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos e Eng.ª Florinda Monteiro; Como 
elementos suplentes os Senhores Dr. Jorge Abrantes e Eng.º José Pires. 

4.º- Designar o júri como órgão competente para prestar os esclarecimentos nos termos 
previstos no artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos.  

 
CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL RODOVIÁRIO: 
 
 * Foi presente uma proposta de procedimento, datada de 30 de Abril de 2009, para 
aquisição de combustíveis rodoviários, por ajuste directo. 
 - Deliberado: 
 1.º- Aprovar o convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos; 
 2.º- Autorizar a realização de ajuste directo ao abrigo do regime geral, nos termos da 
alínea B) do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos; 
 3.º- Designar para constituírem o júri do procedimento os Senhores Vice-Presidente, que 
presidirá, Eng.º Nuno Cativo, que substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e Eng.º 
João Raminhos, como membros efectivos, e os Senhores Dr.ª Margarida Almodôvar e Nuno 
Batalha como membros suplentes; 

4.º- Designar o júri como órgão competente para prestar os esclarecimentos nos termos 
previstos no artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos. 
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OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA: 
 
 * Requerimento, em nome de José Simões da Costa Ratola, solicitando autorização para 
proceder à ocupação da via pública com esplanada, no Largo da Ribeira, em Peniche. 

- Deliberado aprovar, devendo respeitar a implantação aprovada em reunião de 19 de 
Março de 2007. 

 
* Requerimento, em nome de João António Cardoso Estrelinha, solicitando autorização 

para proceder à ocupação da via pública com esplanada, na Rua 1.º de Dezembro, n.º 26, em 
Peniche. 

- Deliberado aprovar nas condições dos anos anteriores. 
 
* Requerimento, em nome de Raposo & Caldas, L.da, solicitando autorização para 

proceder à colocação de esplanada, no gaveto da Rua Tenente Valadim e Travessa da 
Misericórdia, em Peniche. 

- Deliberado aprovar nas condições dos anos anteriores. 
 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO PRÉVIA: 
 
Foram presentes e apreciados os pedidos de informação prévia a seguir indicados: 
 
* Em nome de Amílcar de Bastos Gonçalves Martins, para construção de um edifício de 

habitação colectiva, na Rua do Cruzeiro, no Lugar da Estrada, já presente em reuniões anteriores. 
- Deliberado informar o requerente de que a pretensão é viável, nas condições constantes 

do parecer técnico da DGUO, de 22 de Abril de 2009. 
 
* Em nome de António Tomé Madeira Lourenço e Outra, para proceder a uma operação 

de loteamento com 8 lotes, em Casais do Baleal, já presente em reuniões anteriores, acompanhado 
agora de informação dos SMAS. 

- Deliberado tomar conhecimento da informação dos SMAS, de 22 de Abril de 2009, e 
dar conhecimento da mesma ao requerente. 

 
* Em nome de Conventopen – Imobiliária e Construção, S.A., para construção de um 

estabelecimento hoteleiro de três estrelas, na Rua Alexandre Herculano, n.º 12, em Peniche. 
- Deliberado inviabilizar, por ter merecido parecer desfavorável do Turismo de Portugal, 

I.P., que é vinculativo, podendo a requerente apresentar nova proposta que respeite as condições 
constantes no referido parecer e nos pontos 5 e 6 do parecer do IGESPAR. 

 
* Em nome do IPTM – Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, para construção 

de 22 armazéns de aprestos, no Porto de Pesca de Peniche. 
- Deliberado emitir parecer favorável, nas condições do parecer técnico da DGUO, de 2 

de Abril de 2009. 
Deliberado ainda sugerir que, face à natureza do local, o projecto seja elaborado por um 

arquitecto. 
 

LOTEAMENTOS: 
 
* Foi presente o processo de loteamento n.º L8/08, em nome de Dinis Ferreira da Silva e 

Outra, para loteamento de uma propriedade, sita em Vale da Cal, em São Bernardino, já presente 
em reunião anterior. 
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- Deliberado indeferir. 
 

LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES: 
 
Foram presentes e apreciados os seguintes processos para licenciamento de obras: 
 
* Proc.º N.º 331/03, em nome de Valgroubetão – Sociedade de Betão Pronto, L.da, para 

proceder à alteração/ampliação do Edifício sede daquela empresa, sito no Casal Pequeno, em 
Atouguia da Baleia, já presente em reuniões anteriores. 

- Deliberado proceder à audiência prévia do requerente, manifestando a intenção de 
indeferir o pedido pelos motivos e com os fundamentos constantes do parecer jurídico, de 13 de 
Abril de 2009. 

 
* Proc.º N.º 341/08, em nome de Dionísio Machado Amador, para recuperação e 

construção de um edifício para comércio e serviços, na Avenida do Mar, n.º 14, em Peniche, já 
presente em reunião anterior. 

- Deliberado indeferir. 
Deliberado ainda que os serviços promovam uma reunião com o promotor para se 

encontrar uma solução arquitectónica. 
 
Foi ainda presente o seguinte expediente relativo a obras particulares: 
 
* Requerimento, em nome da Santa Casa da Misericórdia de Peniche, solicitando a 

isenção total do pagamento das taxas devidas pelo licenciamento das obras de edificação de um 
Lar, Centro de Dia e SAD, relativo ao processo de obras n.º 148/08. 

- Deliberado isentar do pagamento das taxas de licenciamento de obras, nos termos do n.º 
3 do artigo 51.º do RMUE. 

 
* Requerimento, em nome de José Manuel Miranda de Sousa, solicitando a alteração da 

localização de caminho existente no local de “Painel”, em Ferrel. 
- Deliberado informar o requerente de que a Câmara não se opõe ao pretendido, desde 

que haja a desafectação da CRRARO e parecer favorável da CCR, não estando o Município 
disponível para intervir no processo, nomeadamente ao nível da execução de quaisquer obras. 

 
ENCERRAMENTO: 

 
Sendo dezanove horas e vinte e cinco minutos, o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que, para efeitos imediatos, foi 
totalmente aprovada em minuta no final da mesma, nos termos do número três do artigo 
nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de 
Setembro. 

E eu,                                         , Director de Departamento de Administração e Finanças, 
a subscrevo e assino. 

 
 


